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ZAPISNIK 
 
 
12. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 06. maja 2015 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Srečo Sečnik, 

Klemen Remškar, Jože Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, Jure 
Grjolj, Dominik Jesenko, Peter Skopec 

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Tadej Košir, Borut Maček 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Občinska vaja 
4. Občinsko tekmovanje 
5. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih vseh 15 članov kar pomeni, da je 
seja poveljstva sklepčna 
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 38: dnevni red je bil potrjen s 15 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek pregled zapisnika 11. seje je podal poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, 
zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 39: zapisnik 11. seje poveljstva so bili potrjeni s 15 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 na Rogli bodo organizirani že 9. strokovni dnevi Borisa Stevanoviča. Program in prijave so objavljeni na 
spletni strani Gasilske zveze Slovenije 

 v IC na Igu bo usposabljanje za specialnost informatik. Prijavljeni so bili obveščeni 

 obnovljeno je zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Letos je bilo potrebno ob plačilu zavarovanja za 
poškodbe pri delu (6,17 €) dodatno plačati tudi zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt (3,20 
€) 

 objavljen je bil razpis za priznanja Občine Dobrova-Polhov Gradec. Vkolikor so po društvih kandidati za to 
priznanje, jih predlagajte do 11. maja 2015 

 

http://www.gasilskazveza-dolomiti.si/
mailto:gzdolomiti@gmail.com


Točka 3. Občinska vaja 
 
V soboto 23. maja 2015 bo na Osnovni šoli Dobrova občinska vaja, na kateri bo prikaz nesreče zaradi 
eksplozije v kuhinji. Poudarek na vaji bo reševanje pri masovnih nesrečah. Na tej vaji bodo poleg gasilcev 
sodelovali tudi ekipa prve pomoči Civilne zaščite Občine Dobrova-Polhov Gradec, reševalna postaja. Po vaji 
pa bodo policija, gorska reševalna služba prikazala svojo dejavnost. 
Sodelujoči nalog ne bodo prejeli vnaprej. Le-te bodo dobili po prihodu na mesto reševanja. Gasilska društva 
bodo sodelovala le z osnovnimi vozili. Na vaji bomo gasilci predvsem sodelovali z notranjimi napadi in 
iznosom poškodovancev iz prostorov šole, ki jih bomo predali ekipam reševalcev, ki jih bodo oskrbeli in po 
potrebi odpeljali v zdravstvene ustanove.  
Vaja se bo začela ob 08.30 uri, ko bodo izdani alarmi. Vsa društva po prejetem alarmu startajo iz domačega 
gasilskega doma. Ob prihodu na mesto vajo naj društva oddajo obrazec IPS-211, na katerem vpišite samo s 
katerim vozilom sodelujete in skupno število gasilcev. 
 
Točka 4. Občinsko tekmovanje 
 
Organizator letošnjega občinskega tekmovanja bo sektor Dobrova. Tekmovanje se bo odvijalo pri Osnovni 
šoli na Dobrovi. Tekmovalni odbor je že pripravil razpis tekmovanja, ki je bil poslan vsem PGD. Predhodna 
prijava ekip je potrebno poslati na prijavnih listih. Tekmovanje bo odprto tudi v Vulkan-u, tako, da bo na 
tekmovanju možna prijava le z natisnjenim prijavnim listom iz Vulkan-a. Vnos tekmovalcev bo možen do dva 
dni pred tekmovanjem. 
Tajnik pojasni določena pravila tekmovanja, ki jih je letos uvedla Gasilska zveza Slovenije in so bila 
predstavljena na posvetu sodnikov 

 na regijsko tekmovanje se uvrstijo enote, ki so dosegla prva tri mesta na občinskem tekmovanju 

 tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (občinsko, regijsko, državno) tekmuje le za eno PGD 

 starostniki 16 let imajo v enem ciklusu pravico nastopati samo v eni ekipi (mladinci ali člani A), pri članih 
in članicah A mora tekmovalec na dan tekmovanja dopolniti 16 let, pri ostalih kategorijah se upošteva leto 
rojstva 

 pri vseh enotah članov in starejših morajo biti delovni pasovi in čelade enotne, lahko pa so mešane 
delovne obleke (stare in nove tip A ali B) 

 vsa te dodatna pojasnila so objavljena na spletni strani Gasilske zveze Slovenije (operativa/tekmovanja/ 
cikel gasilskih tekmovanj 2015-2016), kjer so predstavljene tudi posamezne discipline z obrazložitvijo 
napak 

 
Točka 5. Razno 
 

 v obdobju med obema sejama je bilo 8 intervencij in sicer: dva dimniška požara, en travniški požar, eno 
črpanje vode, ena pomoč pri zastoju srca, en požar lope, en gozdni požar in en požar električnega droga 

 v letošnjem letu 3 PGD praznujejo okrogle obletnice svojega delovanja. Poveljnik gasilske zveze ponuja 
pomoč pri organizaciji parade 

 Gasilska zveza Slovenije je pred časom poslala anketo o pomoči gasilcev kot prvih posredovalcih. Anketa 
je bila poslana po PGD. Gasilci smo do sedaj posredovali le pri zastojih srca, kjer smo uporabili AED. Za 
ostala posredovanja pa gasilci nismo usposobljeni, zato ankete ni oddalo nobeno PGD. Za sodelovanje v 
projektu prvih posredovalcev je potrebno dobiti več informacij in tudi znanja, saj naj bi bili v temu primeru 
gasilci podaljšana roka reševalcev predvsem v krajih, kjer reševalci do mesta nesreče rabijo več časa 

 podana so bila dodatna navodila za tečaj za varno delo z motorno žago, ki se bo odvijal v petek 08. in 
soboto 09. maja 2015 

 poveljnik PGD Polhov Gradec prosi za popravek v alarmnem načrtu, ker je pri njih prišlo do sprememb v 
poveljniškem kadru društva 

 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


